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Karaj legantoj!
Per tiu-ĉi Tempo en viaj manoj 

finiĝas la kroata jubilea jaro 2008. Ĝi estis 
impone riĉa: post la granda koncerto en 
koncertejo Vatroslav Lisinski kiu plezurigis 
ĉ. 1500 ĉeestintoj, sekvis la novembra scienca 
parto de la centjariĝa festo. Pri la scienca 
parto de la festo en Filozofia fakultato 
la 7-an kaj 8-an de novembro 2008 aparte 
laboris D-ro Velimir Piŝkorec kaj Radenko 
Milosevic. Prezidento Stjepan Meste, la 
Alta Protektanto de la Esperanta centjariĝo 
sendis okaze de la simpozio siajn salutojn.

Kroata Poŝto omaĝis novembre 
al nia centjara festo per speciala filatela 
poŝtkarto, ornamita per represo de la 
titolpaĝo de Kroata Esperantisto el la jaro 
1909. La poŝtkarto aĉeteblos dum la estontaj 
monatoj per filatelaj giĉetoj de Kroata 
Poŝto tutlande. Ni represas la Esperantan 
poŝtkarton dorsflanke de Tempo n-ro 101. 
Etan ideon pri la kvalito de sciencaj prelegoj 
de la Simpozio ni ebligas per la ĉi-numera 
kontribuo de resuma prelego de Andel 
Starčević kaj Renata Geld.

Finis nian jubilean jaron 2008 la 
decembra solenaĵo cm Erha Asembleo de 
la Urbo Zagrebo, la 13-an de decembro 
2008. La Urban Asembleon reprezentis ties 
prezidantino Tatjana Holjevuc Sia patro, 
Veĉeslav Holjevac, la iama urbestro de 
Zagrebo, siatempe gras e helpis okazigon de 
Universala Kongreso de Esperanto en 1953.

Al la festo on Urbe’ asembleo venis 
reprezentantoj de I 1 guteto] kai asocioj (el 
14 agantaj kadre de KELI el Esperantaj urboj 
Rijeka, Split, Varaždin Karlovac kaj Zagrebo 
por persone saluti omaĝo a! nia centjariĝo.

Post Filozofia fakultato impona 
filatela ekspozicio pri Esperanto, organizita 
de Nikola Turk icaj Radenko Milošević 
beligis la ejon de Urba Asembleo lige al nia 
festo Speciala stampo de la unua tago stampis 
poŝtsendajojn de la 13-a de novembro Estis 
lanĉita filatela koverto kun la teksto de la 
kroata himno Bela nia patrolando

La titolpaĝon de Tempo n-ro 101 
ornamas la ĉefverko de nia jubilea jaro: 
Granda Vortaro Esperanta-Kroata, 
lanĉita en Urba Asembleo Laverko kronis 
la 8-jaran privortaran laboron de Lucija 
Borčić. Ebligis ĝian eldonon Ministerio 
pri kulturo de Respubliko Kroatio kaj 

120 esperantistoj-abonintoj, kiuj anticipe 
pagis la Vortaron por ebligi ĝian aperon 
per eldonistoj Kroata Esperanto-Ligo kaj 
Sveučilišna knjižara.

La Vortarego de Lucija Borčić kun 
siaj 420 paĝoj ekde januaro kostos 320 kn kaj 
mendeblas, interalie, per Kroata Esperanto- 
Ligo

La Premio Kalendulo fondita 
kaj sponsorata ekde la jaro 2007 de Neven 
Kovačić, por la jaro 2008 iris al Lucija 
Borčić.

Tempo gratulas al Lucija Borčić 
okaze de ŝia vivoverko.

Ulirch Lius. aŭtoro de historio de 
Universala Esperanto-Asocio, Tra la unua 
jarcento, publikigita per titolo Utila Estas 
Aliĝo, permesis al ni represi la enkondukan 
kronikon el lia libro Al la monda historio de 
Esperanto en la unuaj jaroj jardekoj paralelas 
la historio de Esperanto en Kroatio el plumo 
de Josip Pleadin.

En la lastaj tagoj de lajara 2008, la 
22-an de decembro 2008, Urba Asembleo de 
Osijek dum sia kunsido aprobis la proponon 
de Esperanto-Societo Osijek kaj akceptis 
nomon Esperanta Strato. La strateto tra 
kiu iam marŝis la unuaj esperantistinoj 
en Kroatio ekde 2009 portos la nomon 
honoranta ilian ŝatokupon kaj tiamaniere 
honorante nin ĉiujn Enlande Esperanto- 
societo Split omaĝis al Zamenhofa tago.

Eksterlande okazis pluraj interesaj 
priesperantaj eventoj.

La Papo Benedikto XVI 
kiel kutime dum la alparolado Urbi et 
Orbi Kristnaske bondeziris en Romo 
Esperantlingve

Okaze de prezidentaj elektoj en 
Elsono, esperantistoj lanĉis, kadre deproponoj 
por novaj ideoj por ŝanĝoj en Usono en la 
kampo de edukado, ideon pri enkonduko de 
Esperanto en elementaj lernejoj. La propono 
provokis kontentigan retan subtenon kaj 
post balotado de ne nur usonanoj, ĝi eniris 
inter la tri plej signifajn edukprojektojn pri 
kiuj oni daŭrigas voĉdoni en januaro 2009. 
La plej sukcesaj projektoj estos prezentotoj 
al Ĵurnalistoj lige al inaŭguro de novelektita 
usona prezidento Barack Obama.

Ni deziras al niaj legantoj Feliĉan 
Kristnaskon kaj sukcesan jaron 2009, 
en kiu urbo Osijek en oktobro planas sian 
centdukdejariĝon de apliko de Esperanto

S. Ŝtimec

D-ro Velimir Piŝkorec organizis en Filozofia fakultato de 
Zagrebo sciencan simpozion sub la titolo Esperanto kaj kroata kultura 
identeco la 7-an kaj 8-an de decembro 2008 La alta protektanto de la solenaĵo Prezidento de Kroatio Stjepan Mesić skribe direktis siajn bondezirojn. La dekano de la fakultato proj. d-ro 
Miljenko Jurkoviĉ kaj la vicdekano 
prof. d-ro Damir Boras kontribuis per ĉeesto kaj salutoj al la aranĝo ĉe kiu estis prezentitaj 23 prelegoj en la kroata kaj Esperanto Estimataj eksterlandaj prelegintoj estis Istron Erti kaj D-ro 
Ulrich Lins.

Per ampleksa filatela 
ekspozicio en Filozofia fakultato, 
prizorgita de Nikola Turk kaj Radenko 
Milošević estis ilustrita viveco de 
Esperanto en la mondo de filatelo.

Ministerio pri scienco, 
klerigo kaj sporto, Ministerio pri 
kulturo kaj Nacia fondaĵo por 
evoluo de civila socio finance ebligis 
la sciencan programon de nia jubilea 
jaro per kiu estis prilumita la centjara 
historio de la kroata esperantismo, 
vidita el vidpunkto de esperantistoj kaj 
neesperantistoj.

La apero de la libroforma 
kolekto de prelegoj estas planata por

Bela programo finis la decembran 
feston de centjarĝo de la organizita 
Esperanto-Movado en Kroatio: kadron 
al ĝi donis la festa salono de la Urba 
Asembleo kie la 13-an de Decembro 
2008 renkontiĝis reprezentantoj de 
12 Esperanto-Societoj en Kroatio. 
Prezidantino de la Urba Asembleo 
Tatjana Holjevac persone salutis la 
ĉeestintojn, la urbestro de Zagrebo Milan 
Bandiĉ sendis sian reprezentanton 
Dragutin Palaŝek.

La programon enkondukis la 
nacia kaj Esperanta himnoj kantitaj 
de operkantisto Neven Mrzlečki 
Salutparolis vicprezidanto de KEL 
Radenko Milošević, tra programo gvidis 
aktorino Vida Jerman. Prezidantino 
de la Urba Asembleo Tatjana Holjevac 
adresis al la ĉeestintoj siajn bondezirojn 
okaze de la centjariĝo de la asocio. Salutis 
la ĉeestintojn reprezentantoj de 12 urbaj 
kaj landaj Esperantaj asocioj.
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SCIENCA SIMPOZIO PRI ESPERANTO 
EN FILOZOFIA FAKULTATO

2009 kaj intertempe estas mendebla DVD- disko kun 22 prelegoj. En la informriĉa prelegaro ni elektis por tiu ĉi numero de 
Tempo la kontribuaĵon deprelegintoj Ande! 
Stračević kaj Renata Geld el la gastiganta Filozofia fakultato mem. enketintoj pri la konoj kaj imagoj pri Esperanto en la aktuala zagreba medio.Ĉirkaŭ 70 personoj tage aŭskultis la prelegojn, inter ili esperantistoj kaj studentoj de du kolegioj pri planlingvismo respektive pri esperantologio gviditaj aktuale en la Filozofia fakultato de D-ro 
Velimir Piškorec.

Du TV-elsendoj kaj kelkaj radiaj rezultis per la aranĝo.Filozofia fakultato en Zagrebo pozitive rilatis al Esperantoen laepokokiam ĝia dekano estis D-ro Vladimir Mužić, unu 
el la fondintoj de la Akademio lnternacia San Marino. D-ro Velimir Piškorec en la jubilea jaro dignigis Esperanton en la kroataj scienacaj medioj. Tasko malfacila kaj majstre farita.

Z. Tišljar - S. Ŝtimec Solena malfermo de la simpozio: de maldekstre dekstren sidas la vicdekano prof. 
d-ro Damir Boras, la dekano prof. d-ro Miljenko Jurkviĉ kaj Aleksandra Sčukanec, 
starante salutparolas d-ro Velimir Piškorec .

ESPERANTA FLAGO EN 
URBA ASEMBLEO DE ZAGREBO

Josip Pleadin per vortoj kaj bildoj 
prezentis la riĉan centjaran historion de 
organizita Esperanto-Movado en Kroatio.

La krono de la festo estis prezento 
de la noveldonita Granda Vortaro
Esperanta-Kroata kun 42.000 vortoj, 
kompilita de Lucija Borčić. Ekondukon 
por la plej ampleksa Esperanto-vortaro en 
Kroatio verkis Nikola Rašić, postparolo 
venis el la plumo de akademiano Dalibor 
Brozoviĉ, prezidanto de KEL. La vortaron 
eldonis Kroata Esperanto-Ligo kaj 
eldonejo Sveučilišna knjižara Pri la 
vortara ĉefverko parolis plenumeldonisto 
Damir Mikuličić, omaĝinte ankaŭ al la tuta 
serio da poŝvortaroj, aperintaj ekde 1909 kaj 
vivigintaj Esperanton en Kroatio.

Neven Kovačić prezentis dum 
la solenaĵo monpremion Kalendulo 
2008. La mona premio lastjare donita 
al Studenta Esperanto-Klubo, por la jaro 
2008 estis atribuita al Lucija Borčić pro 
ŝia poresperanta laboro ekde 1940 kaj 
tute specife pro kompilo de du Esperantaj 
vortaroj por kroatlingvanoj, kies unua 
volumo estis lanĉita dum la decembra 
programo de la centjariĝa festo. Ĉi-jare la 
valoro de la premio estis mil eŭrojn.

Prezidantino de la Urba Asembleo 
de Urbo Zagrebo per koktelo regalis la 

festantojn de la kroata centjariĝo Ja cent 
jaroj en historio de la kroata Esperanta 
Movado estas samtempe plena jarcento en 
historio de la urbo Zagrebo

Ne mankis ĉe la festo riĉa filatela 
ekspozicio pri Esperanto, organizita de 
Nikola Turk kaj Radenko Miloŝeviĉ. Estis 
lanĉita filatela koverto kun la traduko de la 
kroata himno Bela nia patrolando, kun la 

stampo de la unua tago.
Per komuna fotado sub la 

Kristnaska abio sur la placo de Sankta Marko 
finiĝis la festado de la jaro 2008.

La programo en la Urba Asembleo 
estis la tria kaj la lasta parto de la festo 
de Centjariĝo en Kroatio: maje Kroata 
Esperanto-Ligo okazigis imponan koncerton 
por 1500 personojn en urba koncertejo, 
novembre okazis scienca simpozio pri 
Esperanto en Filozofia fakultato de Zagrebo. 
Per la nekutima Zamenhof-festo en Urba
Asembleo fermiĝas la kurteno de la jubilea 
jaro en Kroatio kaj la jaro 101 de la kroata 
Esperanto-Movado rajtas komenciĝi.

S. Ŝtimec

La prezidantino 
de Urba Asembleo 
de Urbo Zagrebo, 
sinjorino Tatjana 
Holjevac, man
premas kun la 
vicprezidanto de 
Kroata Esperanto- 
Ligo, Radenko 
Milosevic.
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DAMARUCHARIT PER 
ESPERANTO 

ALVENAS AL EŬROPO

La tradukantino
Malasree Dasgupta

La vivo de Damoru estas la enkonduko al la bengallingva libro 
Damarucharit de la aŭtoro Trailokganath Mukhopadhyay. Tempo prezentas 
la tradukon de Malasree Dasgupta. La bengala libro estas en la fokuso de la 
projekto Unu hindia infanlibro en Eŭropo - tri eŭropaj infanlibroj en Hinda 
Unio. Per la projekto la libro estos per Esperanto tradukita al la kroata, slovena 
kaj itala lingvoj en 2009.

Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio en 2008 financis 
la projekton per 31.926,16 kaj zagreba Urba oficejo pri klerigo, kulturo kaj 
sporto per 15.000 kunaoj. Ministerio pri kulturo publike prezentis la projektojn 
de EU en Kroatio en Muzeo Mimara la 19-an de decembro 2008, inkluzive tiun 
projekton gvidatan de KEL

La vivo de Damoru
Rakonto 1

Capitro 1 
Enkonduko

Damorudhar diris. “La granda ĉiujara festo - la adorado de 
la diino Durga - ne estas io malgrava. Bedaŭrinde tion ne komprenas la 
modernaj sinjoroj loĝantaj en la granda urbo Kolkato. lli akiris apetiton 
por bona aero lli maltrovas bonan aeron en sia Bengallando, kaj vojaĝas 
al fremdaj landoj por tie frandi neron bonan Dume. en la hejma vilaĝo, 
kiun ili devus viziti dum liberaj semajnoj, la korto uzenda por tiu festo 
loĝigas talpojn kaj vespertojn

Lambodar eĥis lin Vi tute pravas! La homoj kutime vizitis 
la hejman vilaĝon dum la ferioj. De diversaj fremdaj lokoj ili alvenadis 
por renkontiĝi kun kamaradoj kaj amikoj Ĉiuj ĝiskapable kontribuis 
por adori la dian patrinon, kaj la malriĉuloj almenaŭ ricevadis iom da 
bombonaj manĝetaĵoj "

Ŝankor Ghoŝ interdiris, "Mi aŭdis, ke furoras nova adora 
komerco en Kolkato Oni starigas ie ikonon de la diino kaj invitas la 
amikaron partopreni Poste oni eldevigas el ilia poŝo donacmonon. El la 
adorado multaj tiele perlaboras grandan sumon,”

Damorudhar demandis. 'Ĉu tio estas malaprobinda? Kiam 
mi organizas adoradon, miajn bieneganojn mi invitas Se ili pro la 
sindediĉemo kontribuas ian donacmonon sur la piedojn de la sankta 
patrino, kial iu protestu pri tio? Ĉiuokaze, mi post multaj suferoj iniciatis 
ĉi tiun Durga-adoradon Nun ini komprenas, ke tute juste la kultado al la 
diino venigas al ni prosperon,”

La pastro deklamis sanskritan poemeton, kaj faris la 
komplezon traduki ĝin: “Ho diino! Se vi decidas graci al iu. tiun homon la 
publiko estimegas. Lia mono kaj reputacio grandiĝas, kaj li sukcesas pie 
fari ĉiujn siajn devojn.”

En vilaĝo sude de Kolkato loĝis Damorudhar. En sia junaĝo 
li estis ege malriĉa. Per multa peno kaj danke al ege avara vivstilo li 
sukcesis atingi grandan prosperecon. Inter liaj posedaĵoj, la agrikulturejo 
en Sundarban komencis doni al li aparte seriozajn gajnojn. Damorudhar 
nun loĝis ne plu en argila kampardoineto, sed en domo fortike brika. Ĉi 
tiu interbabilo estis okazanta en la vespero antaŭ la adorado ĉe la korto, 
kie oni instalis la ikonon de Durga

Damorudhar plue diris, “Efektive, la dia patrino savis min el 
terura danĝero. Kiam mi spertis tiun danĝeron, en mia timo mi sincere, 
tutkore preĝis al ŝi kaj diris, 'Patrino, elsavu min el tiu ĉi riskego, kaj mi 
ĉiujare aranĝos adoradon al vi’.”

Lambodar konstatis, “Mi tamen ne rimarkis ian danĝeregon 
ĉe vi lastatempe Fakte, malgraŭ via alta aĝo, vi eĉ reedziĝis antaŭ tri 
jaroj ” '

Damarudhar reagis. “Serioza problemo trafis min ĝuste antaŭ 

tri jaroj. Tio okazis, kiam mi intencis triafoje reedzigi. La vilaĝanoj, miaj 
amikoj, la najbaroj - neniu ion scias prie Mi neniam menciis ĝin al iu 
ajn. La patrino de la kosmo elhelpis min el tiu krizo. La modernaj homoj 
ne sufiĉe estimas la diinon. La ĥolero, la malario, la variolo, la pesto - ĉi 
tiuj malsanoj oftiĝis pro tiu manko de pieco. Kreskas eĉ la dormegemo, la 
inflamiĝoj kaj simile. Ĉio ĉi ĉesas plagi tiun, kiu sufiĉe alpias al la diino 
Durga

La pastro murmuris - denove unue en sanskrito kaj poste en 
traduko: “Ho patrino Durga! Vi helpas al la homoj kaj sentimigas, kiam ili 
en ekstrema danĝero petegas vian intervenon Vi afablas al la homoj, se 
ili memoras vin en ordinaraj momentoj. Ho senĉagrenigantino en doloro 
kaj en mizero - kiu alia estas simile bonkora kaj kompatema!”

Lambodar demandis, “Kio tamen estis la problemo? Kio okazis 
al vi?"

Damorudhar trankviligis lin: “Nun, fine, mi pretas diri al ĉiuj, 
kian danĝeregon mi traspertis"

Ĉapitro 2 
Ĉu vere belulo mi

Damorudhar rakontis, “Estis tempe de mia tria nupto Mi havis 
sesdek kvin jarojn Ordinare neniu plu «edziĝas je tia aĝo Sed estis tiel, 
ke mia filo montriĝis sentaŭgulo. Mi malagnoskis lin Li foriris el la 
hejmo. Mi ne scias, kien li iris. Tio tamen estas alia rakonto."

Ŝankor Ghoŝ komentis: “Ni volos aŭskulti alifoje ankaŭ tiun 
rakonton."

Damorudhar daŭrigis: “La konkludo do estis, ke se mi ne 
«edziĝos, mi restos sola en la domo Sed, ve, vi scias, ĉu ne. Lambodar, 
kio sekvas nupton?”

Lambodar volonte respondis, “Senĉesa kvereletado, preskaŭ la 
tutan tagon.”

Damorudhar diris, “Jes ja, vi havas la sperton ĉiel ajn, oni 
elektis daton por mia edziĝo En la monato Boĵŝak, mi iris viziti mian 
bienon en Amdanga. Iun tagon mi estis promenanta en la bieno. Mia 
ĝardenisto devenis el Orislando Kelkajn tagojn antaŭe li foriris al sia 
devenvilaĝo. Tial lia nevo estis laboranta anstataŭ li - tiu nevo kaj mi 
ne konis unu la alian La bofilo de sinjoro Ghoŝ kaj tiu junulo kune faris 
komploton kaj kaptis min kvazaŭ ŝteliston Ili tiris min ĝis la kortumo en 
Kutabpur. La tutan vojon tien ili batadis min. Tio tamen denove estas alia 
rakonto.”

Ŝankor Ghoŝ interdemandis, “ĉu tio do estis via ĉagrenego?”
Damorudhar respondis, “Ho ne. tio estis nenio. Mi alfrontis 

multege pli grandan minacon. La diino Durga elhelpis min el tio.”
Li profunde enspiris kaj pludiris, “Mi renkontis la svatistinon 

de Kutabpur Si kuraĝigis min «edziĝi Mi revenis. Daŭris la planado por 
mia nupto. La mono povas ĉion ajn aĉeti! Oni interkonsentis nupton kun 
sinjorino el Baanŝpur de mezeta aĝo. Ŝi estas mia aktuala edzino.”

Lambodar klarigis, “Tion ni scias Ni ĉeestis vian nupton ”
Damarudhar rakontis plu: “Kvankam la gepatroj de la 

nuptulino estis neriĉaj, ili ne postulis de mi monon Sed la svatistino 
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ke mi prenu sur min la tutan elspezan ŝarĝon de la ceremonio Krome, 
mi donu tutan amason da juveloj al la nuptulino. Vi scias, ke al mi estas 
malagrable malŝpari mian monon Mi eĉ ne donas al almozpetanto pro la 
timo. ke mi eble kuraĝigos će li la mallaboremon. Min tial ne interesiĝis 
riĉigi la juveliston. Mi tial proponis, ke mi anstataue donu al ŝi monon. Sed 
tion ne konsentis ŝiaj gepatroj. Finfine, mi pensis, jen mi, sesdekkvinjara, 
kiun neniu taksas kiel belan. Pri mi mem mija rajtas komenti - vidu mian 
nigran haŭton, sendentan buŝon, kalvan kapon kun tufetoj da grizaj haroj 
jen kaj jen. palajn makulojn sur la vizaĝo. Mi konsentis doni al ŝi juvelojn 
do. Mi farigis kelkajn simplajn per senmiksa oro. Kostis al mi sufiĉe, ĉar ili 
havis longan petliston. Ŝi nun havas kestoplenon da juveloj.”

Sankor Ghoŝ diris, “En ordo, sed ĉu estis tio la problemo?”
Damorudhar respondis, “Mi petas vin pacienci ”

Ĉapitro 3 
Asketo pendanta dearbe

Damorudhar daŭrigis: “Apartenas al mi la tera parcelo, sur 
kiu la laktistino Bindi konstruis malgrandan dometon en la finfino de 
la vilaĝo. Antaŭ nelonge mortis Bindi. Sed ŝia dometo staris tie ankoraŭ, 
lu asketo kaj du sekvantoj liaj venis al tiu dometo kaj elektis ĝin kiel 
azilon. Vi ĉiuj vidis la asketon, pri kiu tni parolas Li estas tute blinda La 
sekvantoj diris, ke tiu pia viro havas la aĝon de kvincent kvindek tri jaroj. 
Troviĝas mangarbo antaŭ la dometo, ĉiun matenon la sekvantoj pendigis 
la piulon de tiu arbo. ligante liajn piedojn al unu el ĝiaj branĉoj. La asketo 
do unu horon tage pendis de tiu arbo kun la vizaĝo malsupren. Tio estigis 
grandan pribruon en la regiono Multaj universitate kleriĝintaj homoj 
venis por iel malĉagreni lin. lu masaĝis al li la piedojn Alia uzis manan 
ventumilon por malvarmetigi lin. Ĉiu el ili trinketis akvon sanktigitan per 
la tuŝo de liaj piedojn, lim tagon venis jurnalisto de anglalingva jurnalo 
por lin viziti. Li aperigis longajn artikolojn kaj laŭdis la piulon. Sekve 
troviĝis ĉiutage multegaj vizitantoj. La sekvantoj metis grandan korbon 
sub lian kapon. Diversampleksaj moneroj pluvadi* en la korbon.'

Lambodar komentis: “Mi estas certa, ke ne mankis al vi 
porcio!”

Damorudhar respondis, “Nu, la terparcelo apartenis al mi, kaj 
la dometo, kaj la mangarbo. Kial do mi ne postulus mian porcion? Mi 
iris al la asketo kaj diris al li, ‘Ho patro! Ne estas tiel, kemi ne estimus la 
homojn de via rango. Tamen finfine mi estas ordinara mortemulo, kiu 
sin okupas per mondaj metioj. Vi akceptis mian proprietaĵon kiel azilon. 
Mi konstatas, ke vi ankaŭ gajnas moderan kvanton da mono. Vi do devas 
pagi imposton al la dommastro.’

"Respondis la piulo, ‘Min tute ne interesas io ajn Mi sufiĉe 
nutriĝas per freŝa aero. Miaj sekvantoj manĝas iometon Ni ĝenerale 
fordonas ion al la malriĉuloj Ni elspezas iom ankaŭ por la preterpasantoj, 
kiuj foje haltas. Tial ni do konservu por niaj elspezoj duonon de niaj 
ricevaĵoj, kaj tiuvespere ni donu al vi la alian duonon

"Kompreneble tute plaĉis al mi tiu solvo. De tiu tago mi 
komencis gajni ĉiutage kvar aŭ kvin rupiojn Ankaŭ mi iĝis fervora 
sekvanto de la asketo. Mi eklaboris por pligrandigi lian esi iman laron: mi 
takte deziris, ke ĉiuj malprudentaj samlandanoj en liu regiono omaĝadu 
al li Mi decidis, ke rni devos prizorgi lin same bone. kiel laktisto zorgas 
pri la bonfarto de laktodonanta bovino

“Sed la bengaloj ne kapablas tre longe resti kontentaj pri unu 
furorajo. Tuj kiam la furorajo iĝas iomete malfreŝa, ili saltas al nova. Kaj 
eble la klimato de Bengallando estas gastama al novaj furoraĵoj, kiuj 
facile enradikiĝas, ĉiel ajn, io strangega okazis en la vilaĝo Paanĉgaaĉaa. 
kiu situas kvar kraŝojn for. La spirito de la diino Maakaal adoptis la 
sepjaran filinon de Roŝik Mondol. Li apartenas al la komunumo Poci. La 
spirito de la diino, pere de la knabineto, komencis liveri kuracilojn por 
diversaj malsanoj. Havante apartan potencon, tiuj kuraciloj rebonigis 
la okulojn de blinduloj, la orelojn de surduloj, la krurojn de lamuloj La 
eksmutaj homoj nun ekpovis denove paroli danke al la medikamentoj, 
ĉi-cele necesas kapti kelkon da normalaj volontuloj kiuj lerte ŝajnigu 
sin surdaj, mutaj, blindaj, aŭ alimaniere malsanaj. Sen tio ne funkcias la 
entrepreno.

“Tiu anglalingva jurnalisto iris viziti ankaŭ ĉi tiun knabinon. 
Li en sia jurnalo laŭdis la tutan agadon. Nmi la diplomitoj kaj magistroj 
forlasis sian piulon kaj venis al tiu fi juna knabino por trinki ĉe ŝi 
piedakvon. Baldaŭ multaj homoj komencis viziti tiun vilaĝon por kuraciĝi. 
Riĉiĝis Roŝik Mondol. La asketon ĉiuj forlasis Min tre ĉagrenis la penso, 
kemi ne elpensis tiel ruzan ideon, kian havis Roŝik Mondol.

"Dum mi sidis, ĉagrenita, iun tagon unu el la sekvantoj venigis 
en mian domon la asketon. Li Volis havi iom private interparoli kun mi. 
Ni tri do eniris apartan ĉambron. La asketo diris al mi, ‘Vi certe komencas 
havi dubojn, ĉar vi ĉesis ricevi la imposton Sed bonvolu fidi al mi. Mi 
riĉigos vin per alia vojo. Donu al mi rupion.’

“Mi donis al li rupion, ĝi duobliĝis en liaj manoj; li tuj redonis 
al mi la du rupiojn. Poste mi petis de mi oran moneron Li tuj redonis al 
mi du tiajn. Fine mi donis al li dekrupian bileton, kaj li enmanigis al mi 
dudek rupiojn.

“La asketo diris al mi, ‘Por efektivigi ĉi tion vere grandskale, mi 
devos fari specifan preĝon Fine de tio, mi kapablos duobligi ĉiom de via 
mono - la monbiletojn, la monerojn orajn kaj arĝentajn, ĉion.

“Mi respondis. ‘Mi ne estas tiom malsaĝa Pri tiaj entreprenoj 
mi ja aŭdis. Vi iras al ies domo. Vi transformas unu aŭ du rupiojn por 
gajni la fidon de la dommastro. Poste li donas al vi sian monon, siajn 
juvelojn kaj aliajn posedajojn Vi metas ĉion tion en fermitan keston kaj 
faras vian specifan preĝon. Vi petas, ke la mastro malfermu la keston nur 
post unu semajno Dume vi malaperas. Li malfermas la keston post unu 
semajno kaj trovas ĝin tute malplena Tiu magio ne funkcios ĉe mi'

“La asketo respondis, ‘Unue, mi ne foriros post la preĝo Fakte, 
vi povas enŝlosi min en vian ĉambron Due, mi estas blinda Mi nenien 
povas iri sen ies helpo. Kiel mi povus forkuri? En la tago de la preĝo mi 
ne permesos al miaj sekvantoj veni ĉi tien. Mi ne petos vin atendi tutan 
semajnon; tuj kiam mi finos la preĝon vi povos kontroli, ĉu via posedaĵaro 
duobliĝis aŭ ne.’

“Mi kompreneble konsentis pri tiu propono. Ni definitivigis 
bonajn tagon kaj momenton. Li donis al mi liston de bezonaĵoj por 
la preĝo Mi liveris al li ĉion tion. Ni elektis sur la unua etaĝo de mia 
domo ĉambron, kiu donu al li privatecon. Mi metis ĉiujn miajn havajojn 
- monbileton, orajn monerojn, kaj aliajn juvelojn aparte farigitajn por la 
nupto - en grandan keston, kiun mi portis al tiu ĉambro

Ĉapitro 4 
ĉitragupta ne uzu dikan ŝnuron ĉekole

“La piulo kaj mi eksidis en tiu ĉambro en la vespero, kiun ni 
pridecidis. Mi petis mian serviston, ke li ŝlosu la pordon kaj atentoplene 
deĵoru ekster la pordo por ke la asketo ne povu fuĝi el tiu ĉambro. Li 
komencis la ritaĵojn. kiuj apartenas al la specifa preĝo Post kiam li ĉion 
aranĝis, li ĉantis la sanktan preĝon. Fine li trafis la lastan parton de la 
preĝo kaj metis iom da klarbutero en la sanktan fajron. Tiumomente li 
eltiris el sia sako etan ujon. En tiu ujeto estis iaspeca verda pulvoro. Tiun 
pulvoron li ŝutis en la fajron

“La ĉambro pleniĝis per verda fumo. Mi komencis senti 
dormemon Mi pensis, ke nun la piulo faros ion fian. Li senkonsciigos min 
kaj poste forkuros kun mia tuta mono Mi volis leviĝi kaj voki la serviston. 
Sed mi ne povis. Kvankam mi restis konscia, sentis senviglon miaj manoj 
kaj piedoj Subite elvenis el mia korpo mia mio. Mia korpo tuj ekkuŝis sur 
la planko. Mi komencis rigardi la mion, kiu elvenis el la korpo. Gi estis tre 
eta, kiel mia dikfingro, kaj farita el aero. Tiu mieto komencis iri supren 
Mi aŭdis pri la minca, surreala korpo de homo. Mi do pensis, ke la asketo 
efektive mortigis min Mia senmorta restaĵo do nun vojaĝas al la ĉiela 
loĝadejo.

“Mi eliris tra la plafono de mia ĉambro. La vojaĝo daŭris tra 
la ĉielo. Mi tute ne scias, kiom malproksimen mi soris. Mi vojaĝis tra la 
nuboj, preteriris la lunon kaj fine atingis la sunon. Ion tre interesan mi 
rimarkis. Mi konstatis, ke maljunulino - la ĉiela ulino - per granda hakilo 
tranĉas la sunon en pecetojn kaj alkroĉas tiujn pecetojn al la ĉielo Mi 
pensis - jen do, tiele naskiĝas la steloj! Tiuj steloj estas do nenio krom etaj 
suneroj! Iuj el la pecetoj restas nekroĉitaj kaj falas surteran! Tion do ni 
nomas la stelpluvo! Post iom da tempo mi sentis antaŭtimon Mi pensis, 
nun kiam distranĉiĝis la suno, kiel do estos nova tago surtere? La ĉiela 
ulino komprenis mian ĉagreniĝon. Kun hela rideto ŝi diris al mi, “En la 
frumateno mi balaos la ĉielon, kolektos la erojn kaj rekunmetos el ili la 
sunan tutaĵon. Tiam mi sendos ĝin al la tero. ĉiun vesperon mi rehakas 
ĝin en pecojn: mi rekunmetas en la mateno Jen mia tasko ”

Trailokyanath Mukhopadhyay
tradukis Malasree Dasgupta

GD Obrazovanje i kultura

Program Kultura
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ESPERANTO:
KIO ĜI ESTAS, KAJ KIU ĜIN BEZONAS?

Kiam Velimir Piškorec. profesoro de la Sekcio pri 
Germanistiko de la Filozofia Fakultato en Zagreb kaj multjara 
esperantisto, informis nin pri estonta scienca simpozio Esperanto 
kaj kroata kultura identeco Zagreb, la 7-an kaj s .tude novembro 
2008), la prelega temo altrudis sin mem - kiom niaj samurbanoj 
entute scias pri Esperanto kaj kion ili opiniiis pri ĝia rolo ile monda 
lingvo? La esploron ni faris en la i >ktobro 2008 per enketa metodo. Da 
demanditoj estis IUI. kaj ni dri idis ilin je du ĉefaj grupoj la ĝenerala 
grupo de Respubliko Kroatio 11 >1 demanditoj) kaj studentoj de Iri 
studgrupoj en la Universitato en Zagreb sume tio demanditoj!. Ni 
difinis tiujn du grupojn, ĉar ni timis, ke demanditoj el la ĝenerala 
grupo ne donos al niaj deni.unioj respondojn sufiĉe detalajn kaj 
argumentitaj!!. Bonŝance, nia supozo ne pravis ■ el ambaŭ grupoj ni 
ricevis brilajn kaj argumentitajn respondojn. Oni devas mencii, ke en 
esplorado de la ĝenerala grupo nin helpis studentoj de anglistiko kaj 
unu studento de germa nistiko - kaj tiel ni havis diversspecan samplon 
de demanditoj kaj de ili popinioj I a studentan populacion ni kolektis 
el triajaraj studentoj de anglistiko kaj de psikologio en la Filozofia 
Fakultato en Zagreb kaj destudentoj de la tria jaro de FEE Fakultato 
pri Elektrotekniko kaj informatiko) en Zagreb Fi ujn tri studgrupojn 
ni elektis supozante, ke ninaj anglistoj ido. studentoj de unu lingvo, ĉi 
momente la pleidisv.cstigiiaen la internacia komunikado:, psikologoj 
'kiel neŭtralaj studantoj de mm socia scienco) kaj FER-anoj kiel 
reprezentantoj •: k" k ii vi» neoj« montros diversajn nivelojn 
de informiteco pri Esperanto, diversajn interesiĝon pri lernado de 
Esperanto kaj diversajn opiniojn pri ĉi Kaj nia supozo estis prava La 
rezultoj montris. G .v-i li -u -\. i> signifaj diferencoj rilate al la 
inventaĵo de la esperplena pola kuracisto.

Rezultoj de la esploro

Al la (li mandi Cu vi scios, kio estas Esperanto? kaj Se via 
respondo estas JES. ĉu vi ponis klarigi, kio estas Esperanto?™ 
ricevis ĉefe ĝustajn respondojn: speciala lingvo por interkompreniĝo 
de ĉiuj en la mondo vii . . 22, mezlernejoj: ĝi apelis kun la ideo. ke 
estu unu lingvo, kiti neniun ŝtaton nacion privilegius ivirino. 30, 
fakultatoj; la kreinto estis Zamenho! .virino, 20. fakultato ankoraŭ 
studanta), sed ankaŭ kelkajn asertojn, kun kiuj ne ĉiuj esperantistoj 
konsentus: ia speco de universala lingvo, kiu devus anstataŭigi aliajn 

lingvojn1 virino, 17, mezlernejo, ankoraŭ lernanta!: lingvo, per kiu oni 
parolas nur en specialaj kunvenoj (viro. 20, mezlernejo); Esperanto 
estas lingve de landoj de Eŭropa Unio i virino. 21. fakultato, ankoraŭ 
studanta ■ PSI.. Unu juna demandito havis la bezonon pravigi sin pro 
la fakto ke li ne scias, kio estas Esperanto: al rni. persone, tiu afero 
ne esias konata, ankaŭ ne al miaj samaĝuloj. Pri tiu afero mi nenion 
lernis en la baza lemejo, nek en la ĝismmaj du klasoj de la meza 
lernejo (viro, 16, mezlernejo, ankoraŭ lernanta).

La sekva demando estis Cti vi parolas Esperanton? 
Esperanton parolas apenaŭ kelkaj demanditoj el la ĝenerala grupo 
kaj el lu anglistoj tdank' al agado de la profesoro Piŝkoreci. sed junaj 
psikologoj kaj FER-anoj tute ne parolas ĝin.

Al la demandoj Kion vi opinias pri lernado de 
Esperanto? Ĉu vi vidas iujn pozitivajn aŭ negativajn flankojn 
de lernado de tiu lingvo? ni ricevis tre malsamajn respondojn, kaj 
pozitivajn, kaj negativajn. Aparte interese estas, ke la sama fakto foje 
estas interpretata kiel avantaĝo, kaj foje kiel malavantaĝo. Ekzemple, 
niaj demanditoj opinias, ke lernado de Esperanto donas komprenon 
pi i lingvai strukturoj, ke ĝi estas utila kiel cerba trejnado, ke la lingvo 
facile lerneblas pro absoluta reguleco ke ĝi garantias egalecon 
de ĉiuj interparolantoj ĉar ĝi estas neŭtrala kaj supernacia, ke ĝi 
kunligas naciojn kaj ebligas enrigardon al aliaj kulturoj, ke ĝi estas 
ilo por komunikado inter plej diversaj popoloj kaj ebligas kulturan 
kunlaboron 'ekz per literaturaj tradukoj' kun la landoj, kun kiuj tia 
kunlaboro estas malgranda aŭ neekzistanta 'Ĉinio, Japanio,..), luj 
demanditaj homoj opinias ankaŭ ke lernado ide lingvoj ! estas valora 
alero ĉi u kaze. Aperis eĉ la opinio, ke koni tiun lingvon povas esti utila 
afero guste pro iio. ke tiu scipovo hodiaŭ estas tre rara en la mondo. 
Ankaŭ kontaktoj kun aliaj esperantistoj ne estas afero ignorebla, ĉar 
tiel estiĝas grandaj amikecoj.

En la respondoj ni trovas ankaŭ negativajn flankojn de 
Esperanto-lernado Ekzemple, oni ofte riproĉas Esperanton pro 
ĝia artefariteco kaj pro neekzisto de originala kulturo kaj denaskaj 
parolantoj Fro hodiaŭa superpezo de la angla lingvo, kelkaj homoj 
opinias, ke Esperanto, ne havante sufiĉan nombron da parolantoj, 
estas tute malgrava en Ia internacia nivelo ■ sekve, ke temas pri unu 
scipovo tro rara. Renkontojn de esperantistoj unu de man adita virino 
opinias siaspeca geto-iĝo izoliĝo: ne ekzistas parolantoj, kun kiuj oni 
povus interparoli. Kunvenoj en kluboj kaj grupoj ne estas por mi 
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interesaj (virino, 32, mezlernejo). Krome, iuj timas, ke disvastiĝo de 
Esperanto povus forpuŝi naciajn lingvojn kaj ekzistantajn “mondajn” 
lingvojn. Kaj, fine, aperas foje eĉ la rimarko, ke la lingva reguleco 
kaj facileco estas troa - la plej interesa afero en unu lingvo estas 
malregulajoj kaj esceptoj, kaj mi scias, ke tie ĉi ne estas multe da 
ili. Mi havas la senton, ke ĝi estas artefarita (virino, 23, falkultato, 
ankoraŭ studanta - ANG).

Al la demando Ĉu vi mem dezirus lerni Esperanton? 
(JES - 32% da ĝenerala grupo, 67% da anglistoj, 42% da psikologoj, 
16% da FER-anoj) niaj demanditoj ofertis respondojn kaj jesajn, kaj 
neajn, kun la jam diritaj argumentoj, sed ankaŭ kun pluraj novaj - 
jes, mi lernos ĝin, se ĝi estos pli disvastigita en la estonto; estas pli 
facile lerni ĝin ol la anglan; lernado (de lingvoj) estas valora per si 
mem, ĝi povas esti nova kaj amuza sperto, ĝi donas enrigardon al 
lingvaj strukturoj. Se la respondo estis negativa, la argumentoj estis 
manko de tempo, neekzisto de esperanta lando kaj nesufiĉa nombro 
da (kun)parolantoj. Ankaŭ malgraveco de Esperanto en la internacia 
nivelo. Denove aperas imago pri Esperanto, ke ĝi estas artefarita, 
eĉ malpli valora: prefere iun realan lingvon (la japanan...) (viro, 26, 
mezlernejo); prefere mi lernus iun “vivan” lingvon (viro, 20. fakultato, 
ankoraŭ studanta - FER); min mallogas lingvo, kiu estas farita kun 
ia plano, artefarite (virino, 21, fakultato, ankoraŭ studanta - ANG); 
mi ne interesiĝas pri lernado de elpensita lingvo (viro, 22, fakultato, 
ankoraŭ studanta - FER). Iuj enketitoj ne havas deziron pri lernado 
(de lingvoj) ĝenerale, kaj aliaj respondas, ke jam sufiĉe da lingvoj ili 
konas, kaj sekve Esperanton ili ne bezonas. Unu virino konstatis, ke 

antaŭ ĉio la lingvo estas neplaĉa, ĝi ne havas “melodion”, kiel havas 
la itala kaj la hispana (virino, 66, fakultato).

La lasta demando en nia esploro estis; Ĉu oni hodiaŭ, 
laŭ via opinio, scias sufiĉe pri Esperanto? kaj Ĉu vi povas diri 
la kaŭzon?Tre granda procento da respondoj estis nea (ĉ, 90%), kaj 
estis donita granda nombro da klarigoj pri la nuna stato de tiu plej 
konata planlingvo. Oni menciis ĝian marĝenan rolon sur la monda 
scenejo, tro grandan nombron de parolantoj de la jam ekzistantaj 
mondlingvoj (precipe de la angla) kaj reziston fare de naciaj lingvoj 
Manko de intereso pri (lingva) lernado ĉe homoj ankaŭ estas unu 
el la kaŭzoj. Ankaŭ manko de tempo kaj malgranda partopreno de 
Esperanto en amaskomunikiloj ĝenas ĝian popularigon. Demanditoj 
menciis ankaŭ neekziston de kursoj/seminarioj kaj malgrandan 
nombron de instruistoj. Artefariteco kaj malgranda profitdoneco de 
Esperanto, nesufiĉa reputacio de lingvistiko kaj malalta nivelo de 
klereco en la socio estas ankaŭ partoj de tiu ĉi mozaiko.

Kvankam el la datumoj, kiujn ni ricevis, oni povas eltiri 
diversajn konkludojn, ni aparte emfazus la fakton, ke 32% da hazarde 
elektitaj demanditoj el la ĝenerala grupo dezirus lerni Esperanton, 
kio tute ne estas malbona procento. Nia impreso estas, ke civitanoj 
de Respubliko Kroatio ne havas negativan rilaton al Esperanto, kaj 
ke tre volonte scius iom pli pri ĝi, se ili havus okazon por tio.

Andel Starčevi? kaj Renata Geld 
Esperantigis Davor Klobučar

Frizisto por krizantemoj 
(Fragmentoj)

Ĉiuj krizantemoj 
Vizitis hodiaŭ la 
Saman friziston.

Spiko sur kampo 
La venton dividas al 
norda kaj suda.

Luko Paljetak
Esperantigis Zora Heide 

Fotis Željko Gubijan

REELDONO DE PERESPERANTA 
TRADUKOJ DE MATE BALOTA

La plej nova projekto de muzikisto kaj komponisto Bruno Krajcar estas la 
kompakt-disko kun kelkaj poemoj el poemaro Kara ŝtono /Dragi kamen de granda 
poeto Mate Balota, okaze de cent dekjaroj de lia naskiĝo.

Inter dek ses kantoj en la kompakt-disko, por kiuj Bruno Krajcar verkis 
muzikojn en tradicio de istria melodio kun elementoj de jazo kaj bluso, troviĝas ankaŭ 
kanto Kaprino,

Kun kompakt-disko oni presis broŝuron kun biografioj de poeto Mate Balota 
kaj komponisto Bruno Krajcar kaj tekstoj kaj tradukoj de poemoj.

En ĝi troviĝas poemo Kaprino ankaŭ en Esperanto en traduko de Ivo 
Boroveĉki.

Per esperanta traduko la poemo Kaprino estis tradukita en kelkaj mondaj 
lingvoj (albana, ĉina, islanda, kaj turka lingvoj).

La samaj tradukoj estis presitaj en libro Izolulo Nun ili estas represitaj en la 
broŝuro kun kompakt-disko de Bruno Krajcar.

La projekto provokis grandan intereson inter ŝatantoj de poemoj de Mate 
Balota kaj admirintaj de muziko de Bruno Krajcar.

La kompakt-disko kaj la broŝuro estis eldonitaj de Cantus - Zagreb en 
2008.

Danira Grgec

ESPERANTO-STRATO EN OSIJEK
La 22-an de decembro 2008 la Urba Konsilantaro de Osijek akceptis la 

proponon ke unu strateto en la osijeka parto Malsupra Lh'bo ricevu la nomon Esperanto- 
strato/Esperantska ulica. La ideon lanĉis antaŭ kelkaj jaroj kaj preparis la necesajn 
dokumentojn por la longa decidprocedo de pluraj urbaj instancoj Esperanto-Societo 
Liberiga Stelo Osijek.

Esperanto-Societo Liberiga Stelo invitas kroatajn esperantistojn veni al Osijek la 
17-an de oktobro 2009 por celebri 120 jarojn ekde publikigo de Zamenhof-adresaro kun 
la nomoj de la unuaj Esperanto-parolintinoj el urbo Osijek. Ili estas unuaj esperantistoj 
en Kroatio kaj Sud-orienta Eŭropo.

Osijek estos la loko de lajara renkontiĝo de kroataj esperantistoj 2009!

D. Klobučar
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KRONIKO DE LA ESPERANTO-MOVADO
1859 Naskiĝo de Lazaro Zamenhof.
1878 Zamenhof festas kun siaj 

kunlernantoj la pretigon de 
lingwe unimersala.

1887 En Varsovio aperas la broŝuro 
Internacia lingvo de D-ro 
Esperanto.

1888 La volapukista klubo de 
Nŭrnberg traŝiris al Esperanto,

1889 En Nŭrnberg komencas aperi la 
unua gazeto en Esperanto, (La) 
Esperantisto.

1891 Fondo de Societo "Espero" en 
Sankta Peterburgo kaj de Klubo 
Esperantista en Uppsala.

1895 La rusa cenzuro malpermesas 
la eniron de la revo La 
Esperantisto

1898 Louis cle Beaufront fondas 
la francan Societon por la 
Propagando de Esperanto 

1901 La pariza eldonejo Hachette 
komencas publikigi verkojn pri 
kaj en Esperanto.

1903 La junuloj Edmond Privat kaj 
Hector Hodler fondas en Ĝenevo 
la revuon Juna Esperantisto. 
Ekapero rle Espero Katolika la 
plej longviv a Esperanta gazeto.

1904 Fondo de Brita Esperanto- 
Asocio.

1905 Unua Kongreso de Esperanto 

en Boulgne-sur-Mer; akcepto de 
Deklaracio pri Esperantismo, 
elekto de Lingva Komitato. 
Paŭlo Berthelot fondas la revuon 
Esperanto.

1906 Alphonse Carles proponas nomi 
"en multaj urboj konsulojn, al 
kiuj oni povus ĉiam sukcese 
sin turni", Fondo de Germana 
Esperantista Societo, de 
Japana Esperantista Asocio 
kaj de Internacia Scienca 
Asocio Esperantista.

1907 Fondo de Brazila Ligo 
Esperantista.

1908 La esperantistoj ĉesigas la 
kunlaboron kun "Delegacio por 
alpreno de lingvo internacia", 
Ido-skismo. Fondo de 
Universala Esperanto-Asocio 
(.UEA) kaj starigo de delegita 
reto. Formiĝas la Akademio (kiel 
supera komisiono de la Lingva 
Komiato).

1910 Unua Kongreso de UEA en 
Augsburg, la sola okazanta ekster 
UK.

1912 Zamenhof retiriĝas kiel estro de 
la movado (en la 8-a Kongreso 
en Krakovo). Edukministro Caj 
Juanpej dekretas la enkondukn 
de Esperanto en la elementajn

Tempo dankas al Ulrich Lins, la 
aŭtoro de la libro Utila Estas Aliĝo 
kiu afable permesis uzi la informojn 
por la Kroniko de la Esperanta 
Movado.

lernejojn de Ĉinio.
1914/18 UEA peras la interŝanĝon 

de privataj korespondaĵoj 
intermilitantaj landoj.

1917 Morto de Zamenhof.

Kompilis Ulrich Lins

KRONIKO DE LA ESPERANTO-MOVADO

1889 En Zamenhofa adresaro aperis la 
nomoj de kvin virinoj el Osijek. 
kiuj estas konsiderataj la unuaj 
kroataj esperantistoj.

1891 Fama kroata lingvisto Tomislav 
Maretić prelegis en Jugoslavia 
akademio pri Misli o umjetnom 
svjetskom jeziku (Pensoj pri 
artefarita mondlingvo).

1907 Fondita Adriatika Ligo 
Esperantista en Rijeka, la unua 
organizita Esperanto-grupo en 
Kroatio

1908 Mavro Spicer propagandas la 
ideon de Esperanto en Kroatio. 
Fondita Unuiĝo de Kroataj

EN KROATIO
Esperantistoj en Zagrebo, 
la unua tutlanda Esperanto- 
organizajo, kies laboron gvidas 
Mavro Spicer kaj Danica 
Bedeković.

1909 Ekaperis Kroata Esperantisto,, 
la unua Esperanto-periodaĵo en 
Kroatio. Eldonitaj estis la unuaj 
Esperanto-lernolibroj por kroatoj 
(.Praktična obuka u esperantu 
de Mavro Špicer kaj Gramatika 
esperanta de Danica Bedeković) 
kaj la unua vortaro (de Danica 
Bedeković).

1911 Fran Kolar publikigis la unuan 
libroforman tradukon el la kroata

Ftlorufeki fakultet u Zagrebu, 7. 200#.
Hhunfia fotatan» en Zagreba, la 7 an de novembro 21X18

("La trezoro de T oraĵisto
1912 Ekaperis la gazeto La Zemuna 

Esperantisto.
1918 Okazis Esperanto-kurso sur la 

aŭstri-hugara batalŝipo Zrinyi.

Kompilis: Josip Pleadin
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LUTK E «M
PUPP€TS
PUPOJ

40

LA PLEJ IMPONAJ LIBROJ 
DE LA JARO 2008

En 2008 aperis ne nur impona Granda Vortaro Esperanto-Kroata sed eĉ du 
enciklopedieskaj libroj eldonitaj de neesperantistaj eldonejoj.

Dubrovačke ljetne igre kunlabore kun Matica Hrvatska Dubrovnik 
eldonis la dikan kolekton pri la teatraĵo Dundo Maroje de la konata komediisto el 
Dubrovnik Marin Držić. En la libro estas kolektitaj tradukoj de la verko Dundo 
Maroje en 18 lingvoj sur 1680 paĝoj! Dum la tuta jaro 2008 oni en Kroatio celebris 
la jaron de Držić, nonore al 1508. la jaro de lia naskiĝo. Držić mortis en Venecio en 
1567. En Venecio troviĝas lia tombo.

La Esperantan tradukon de Dundo Maroje por la granda verko prizorgis 
Lucija Borčić.

Alia impona libro Lutke uživa/ Puppets live/ Pupoj vive estis eldonita 
en 2008 de Intemacia Kultura Servo kaj aŭtonta kaj redaktita de Ivan Spoljarec. 
Sur 238 grandformataj paĝoj Spoljarec per fotodokumentoj rakontas la historion 
de Pupteatra Intemacia Festh alo okaze de 40-jariĝo de la nun plej aĝa zagreba 
teatra festivalo.

La libro komencas per enkonduko de Zvonko Festini. la aktuala prezidanto 
de arta konsilantaro de PIE. Lia teksto portas la titolon Dankon al esperantistoj

La unuan P1F okazigis en la jaro 1968 Studenta Esperanto-Klubo kaj 
dank' al la festivalo el SEK estis kreita entrepreno Intemacia Kultura Servo. 
kiu zorgas pri PIF ĝis nun. La libro dokumentas kulturan historion de pupteatro 
kaj Esperanto kiu estis forĝita en Zagrebo. Decembre la libro estis prezentita en 
Studenta Esperanto-Klubo.

La verko trilingve rakontas la historion de la festivalo en Kroatio sed ĝi 
samtempe estas plia palpebla monumento al Esperanto en Zagrebo. Dankon al Ivan 
Spoljarec- Stef pro lia valorega kontribuo al nia centa jubileo en 2008.

HISTORIO DE SKRIBOJ TRA JARCENTOJ

En Urba biblioteko kaj legejo Pula estis la 3-an de decembro 2008 
malfermita ekspozicio Historio de skriboj tra jarcentoj La ekspozicio prezentis 
dokumentojn de sumeraj kojnoskriboj kaj egiptaj hieroglifoj ĝis glagola. Kirila kaj 
latina skriboj. Esperanto peris plurajn dokumentojn por la ekspozicio, kiu venis e! 
riĉa arkivo de esperantisto Ivo Borovečki Pri la ekspozicio parolis Nela Načinović. 
Ivo Borovečki Kaj Liana Dikoviĉ.

Istria TV Nova intervjuis D-ron Ivo Borovečki kaj la ampleksa elsendo kun 
plurfoja mencio de Esperanto estis kvar fojojn elsendita. La publiko povis viziti la 
ekspozicion omaĝe al la Intemacia jaro de lingvoj en la Urba biblioteko de Pula 
ĝis la 15a de decembro 2008.

FESTO ĈE 
U N ESKO-SID EJ O 

EN PARIZO
La pariza sidejo de UNESKO 

gastigis la 15-an de decembro 2008 
imponan konferencon sub la titolo 
Esperanto, lingvo justa, organizita 
per kunlaboro de Universala 
Esperanto-Asocio kun Pola kaj Litova 
Ambasadejoj en Francio, gvidataj de 
respektivaj ambasadorino] Maria 
Wodzynska-Walicka kaj Ina 
Marčiulionyte Ĝenerala direktoro de 
UNESKO Koichiro Matsuura estis la 
ĉefa invitinto de la solenajo.La publiko 
el 12 landoj plenigis la 400-lokan 
konferencejon. Nome de la ĝenerala 
direktoro cle UNESKO pri la Internacia 
Jaro de Lingvoj prelegis Mauro Rosi el 
la Sekcio de Kulturaj Esprimoj kaj Kreaj 
Industrioj. Neesperantistoj havis la 
okazon ekkoni DVD-d iskon Esperanto 
estas.

La festo estis unika en la rilatoj 
de UNESKO kaj Esperanto.

Inter la ekspozicitaj libroj 
premiere prezentiĝis la franca eldono 
de la libro Zamenhof-Strato sub la 
titolo La Rue Zamenhof de Roman 
Dobrzynski. en traduko de pluraj 
francaj esperantistoj. La franca libro 
estas U-a tradukita lingva ĉenero de 
libro Zamenhof-strato, kunordigita 
de Ginette Martin. Ses el la tradukoj 
helpis realigi Kroata Esperanto-Ligo 
(la kroatan, ĉeĥan, estonan, hungaran, 
slovakan kaj slovenan.)

Per la UNESKO-festo finiĝas 
la Intemacia jaro de lingvoj 2008 
kaj malfermiĝas la Intemacia jaro 
de interpaciĝo 2009 kaj Intemacia 
jaro de kreemo kaj inventemo. 
Por esperantistoj la jaro 2009 estas 
Zamenhof-jaro. kiam ni festos 150 
jarojn de naskiĝo de la kreinto de 
Esperanto L.L. Zamenhof, en Pollando. 
Estu la jaro 2009 por ni ĉiuj fruktodona

Unu plia Nova Jaro

Dum vin vekos lumo 
Preterpasos trajnoj
Sub fenestro mia 
Kaj jen venos 
Unu plia Nova Jaro 
Laborada kaj lernada 
Ama, ridetada 
Jaro de tuŝoj de 
Lertaj preterpasantoj

Sonja Zubovic 
Esperantigis Klaus Dahmann
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SALUTANTOJ DUM LA FESTO EN URBA ASEMBLEO

Unua vico: Antun Kovač (KUNE) Vida Jennan (program-gvidantino), Marica Brletić (KFEA), Kaja Farszkg (SEK), Radenko 
Milosevic (KEL), Tatjana Holjevac, Vjekoslav Morankić (KEL) Marija Jerković (UPE), Davor Grgat (Split).
Dua vico: Dag Treer (KEJA), /nevideblaj DamirPrpić (UZE), Sanja Damjanić (Karlovac)/, Anto Mlinar (Bude Borjan), /nevidebla 
Stjepan Zarina (Velika Gorica)/, Boris Di Costanzo (Rijeka), Stanko Rukelj (Varaždin), /nevidebla Srećko Radulović (Sisak)/

D-ro VINKO MILINKOVIĆ (1917-2008) NEKROLOGOJ
Samideano kaj kamarado d-ro Vinko Milinković naskiĝis la 19-an de marto 1917 en Stari 

Mikanovci kaj forpasis la 16-an de novembro 2008 en Rijeka. Gimnazion li frekventis en Slavonski Brod kie 
li esperantistiĝis en 1935 kaj kontribuis al La Suda Stelo. Veninte al Zagreb studi agrikulturon antaŭ la Dua 
mondmilito, li tuj aliĝis al maldekstrula studenta movado. En majo 1941 estis en Stari Mikanovci arestita de 
ustaŝoj (kroataj faŝistoj) kaj pere de la tiama zagreba polico transigita en polican koncentrejon Kerestinac 

Post mortpafo de 10 kamaradoj (inter kiuj elstaraj kroataj intektuloj 
Božidar Adžija, Ognjen Priča, Otokar Keršovani kaj aliaj), arestintoj 
ekribelis kaj venkis siajn gardistojn. Dum la bataloj por eskapo al libero, 
la plimulto de ĉirkaŭ 90 ribeluloj pereis Inter malmultaj eskapintoj estis 
ankaŭ Vinko Milinković. En oktobro 1941 li ĉeestis fondiĝon de partizana 
Psunja taĉmento. Partoprenis en pluraj partizanaj kontraŭfaŝistaj bataloj. 
Kaptita denove fine de 1941 Kiel kaptito trapasis diversajn koncetrejojn: 
Nova Gradiška, Jasenovac. Zemun, poste en germanaj koncetrejoj; en 
Aland Ost apud Vieno, Szczecin ( Pollando). Ekde 1942 li estis en norvegaj 
koncetrejoj. (De 5.000 jugoslaviaj kaptitoj travivis germanajn koncetrejojn 
nur 1 800. ) En germana koncetrejo Eizand en Norvegio Milinković 
instruis kaŝe Esperanton al ĉ. 15 samsortanoj el la tiama Jugoslavio. El 

| koncentrejo li kontaktis norvegajn esprantistojn en Trondheim kaj sekrete 
l havigis norvegan lernolibron de Esperanto. Pro instruado de Esperanto 
| li riskis sian vivo Kiam hazarde germana oficiro demandis dum kurso de 

Esperanto: kion vi estas farantaj,li tuj respondis: ni studas la italan. Sed
sur tablo estis lernolibro de Esperanto. La germana oficiro tion ne rimarkis ĉar li fiere komentis: kial vi 
lernas la italan apud germana lingvo? Kial vi ne lernas la germaman, la lingvon de la granda nacio kaj la 
lingvon de la granda kulturo Kaj Vinko respondis duonmoke: inter kursanoj estas pluraj el Dalmatio, kiu 
apartenas al Italio kaj kursanoj post reveno hejmen devus kontakti sian landon Italion. Kontaktoj inter li 
kaj norvegaj esperantistoj daŭris longe post la fino de la Dua mondmilito.

Pro siaj meritoj li estis distingita per signifaj jugoslaviaj ordenoj kaj medaloj inkluzive per 
Distingo de partizana memormedalo 1941 .

Milinković doktorigis pri agrikulturaj sciencoj en 1956 en Zagreb. Ĝis 1976 lekciis ĉe Agrikultura 
fakultato en Sarajevo. Ekde sia emeritiĝo en 1976 li vivis en Rijeka kaj membris al Esperanto Societo 
Rijeka, fidela al siaj idealoj - esperantismo kaj kontraŭfaŭismo.

V. Morankić

NADA 
ŽIVKOVIĆ 

(1937-2008)
Naskiĝis en Beograd 

la 2l-an de majo 1937 Mortis 
en Zagrebo la 27-an de marto 
2008. Esperantistiĝis en 
Zagrebo. Partoprenis plurajn 
E-aranĝojn, interalie kongresis 
en Ljubljana Membris en 
Esperanto-Societo Bude Bor
jan.
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VODNIKOVA 9 - 
NIA ESTONTA EJO

433. Dinko Matković
434. Spomenka Štimec
435. Jelka Glumičić
436. Damir Mikuličić
437. Vlado Kamenski
438. Florjan
439. Zlatko Tišljar
440. Josip Vrančić
441. Ankica Jagnjić
442. Jadranka Farszky
443. Zlata Nanić
445. Ljerka Stilinović
446. Nedeljko Korasić
447. Damir Rak
448. Gordana Jurina
449. Draško Bjelica
450. Esperanto -Societo Rijeka 

Anstataŭ floroj sur la tombo de 
Vinko Milinković

27,36 eŭrojn
6,84 eŭrojn

13,77 eŭrojn 
136,00 eŭrojn

1,37 eŭrojn 
1.000,00 eŭrojn 

68,34 eŭrojn 
68,34 eŭrojn 
16,50 eŭrojn 
34,06 eŭrojn
9,54 eŭrojn

13,77 eŭrojn
13,77 eŭrojn
9,54 eŭrojn

13,77 eŭrojn
6,84 eŭrojn

40,88 eŭrojn

451. Anstataŭ floroj sur la tombo 68,12 eŭrojn 
de Jela Štefanac nome de 
Gordana kaj Josipa Katunar, 
Damir kaj Vjekoslav Morankiĉ
Tea Radovanoviĉ kaj Ana Radulović

En decembro kolektite 1.618,81 eŭrojn. 
Kolektite ekde la jaro 2003 entute 20. 588,24 
eŭrojn.
Nia granda kredito en decembro 2008 reduktiĝis 
al 30.981,93 eŭroj.

Eta floramo
Enamiĝis konvalo
Al lekanto
Ripetis: 
Neforgesumin! 
Svatis galanto. 
Ludis violoj.
Sonis sonorilo. 
Benis papavo. 
Kaj ili vivis feliĉaj 
Ĝis la morto 
Kaj eĉ poste 
Sub krizantemoj.

Pri globigo

Ah, tiu globigo! Dronis en mia 
pato Nila hipo, pardonu, perko el 
Ugando. Kontraŭ nur unu piramido 
mi cedus la recepton al faraono 
— esperantisto, ltala olivoleo kun 
blankvino el Međimurje, hispanaj 
oranĝoj, slovena bazilio, ĉina ajlo 
kaj muskatnukso el la dia rezervo. 
Fine: kloŝara fromaĝo. Bona trejno 
por la festoj!

Roger Imbert

Salutanta akrostiko
Vana ne povas
Esti nia klopodo,
Nek ni estas iuj
Kadukaj elementoj pro nia
Objektiva esperantisteco.

Malgraŭ tio ke
Antaŭ ambaŭ mondmilitoj
Rado de unviersala monda lingvo,
Almenaŭ je komenco
Tuta Europo eĉ mondo
Ovaciis tiun ideon.
Ni ne ĝojkriu ĉar
Almenaŭ lastatempe maratonanto 

laciĝas.
ESPERANTO

Aleksije Heric

Alvenas mia tria jun’. 
Adoleskanto, 

renkontas mi Novjaron 
kun 

konvena vanto.

Dorlotas dolĉa 
melodi’ 

la lipojn fajfe. 
Ĉielen ekimpetas mi 

trankvile, kajte.

Ekŝvebu kanto en 
aer’ 

ĉe 1’ vent-murmuro, 
kaj firme ligu al la Ter’ 

min fajna ŝnuro,

kaj miaj bondeziroj en 
cent mil neĝeroj, 

al vi libere flugu sen 
bariloj teraj,

sed min en vanta 
tempokur’ 

dum flug’ magia 
plu ligu I’ fajna kajta 

ŝnur’ 
al vivo mia.
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